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Overzicht 
Sanitaire Hulpmiddelen



Sanitaire 
Producten

Verrijdbare Douche-/Toiletstoelen:

Aquatec 
Ocean Ergo 17 150 demontabel opklapbaar 475-600

Aquatec 
Ocean Ergo 
XL

18 180 demontabel opklapbaar 475-600

Aquatec 
Ocean 24" 
Ergo

23 150 demontabel opklapbaar 475-600

Aquatec 
Ocean 24" 
Ergo XL

24 180 demontabel opklapbaar 475-600

Aquatec 
Ocean VIP 
Ergo

23,5 150 nee opklapbaar 475-600

Aquatec 
Ocean Dual 
VIP Ergo

28,3 150 nee opklapbaar 475-600

Aquatec 
Ocean E-Vip 39 150 nee opklapbaar 500-1050

Invacare 
Lima H263 14 135 nee opklapbaar 580

Invacare 
Lima H273 18,5 135 nee opklapbaar 580

Gewicht 
(kg) 

Max. 
gebruikers- 

gewicht 
(kg) 

Ruimte- 
besparende 

opslag 
Arm- 

steunen 

Hoogte- 
verstelbare 

zitting 
(mm)



Gewicht 
(kg) 

Max. 
gebruikers- 

gewicht 
(kg) 

Ruimte- 
besparende 

opslag 
Arm- 

steunen 

Hoogte- 
verstelbare 

zitting 
(mm) 

Douchekrukken, Douchestoelen, Douche-/Toiletstoelen:

Aquatec Pico 4,8 160 demontabel optie 425-575

Aquatec Pico 
Commode 4,8 160 demontabel ja 425-575

Revato 
Futura R8802 
-60

4,8 135 opklapbaar geen nvt

Revato 
Futura R8803 
-60

6,5 / 7,6 135 opklapbaar geen nvt

Revato 
Futura R8804 
-60

9 135 opklapbaar opklapbaar 440-550

Aquatec 
Sansibar 2,6 130 opklapbaar geen 460-530

Aquatec 
Sorrento

4 135 demontabel optie 460-610

Opklapbare Douchezitjes:



Sanitaire 
Producten

Gewicht 
(kg) 

Max. 
gebruikers- 

gewicht 
(kg) 

Hoogte 
(mm) 

Soort 
bevestiging 

Leverbaar 
met 

deksel 

Leverbaar 
met 

armsteun 

Toiletverhogers: 

Aquatec 
90000

3,6 / 4,0 
/ 4,4 150 20 / 60 / 

100 Bout en moer ja ja

Aquatec 
900 2,7 / 5 120 60 / 100 / 

150 Bout en moer ja ja

Aquatec 1,2 / 1,6 225 100 Klemmen ja nee

Gewicht 
(kg) 

Max. 
gebruikers- 

gewicht 
(kg) 

Zithoogte 
(mm) 

Zitbreedte 
(mm) 

Zitdiepte 
(mm) 

Leverbaar 
met 

armsteun 

Toiletframe: 

Adeo
C407A

2 100 640 - 740 590 440 ja

90 Ergo

Invacare 



Gewicht 
(kg) 

Zitbreedte 
zonder 
flappen 
(mm) 

Zitbreedte 
met 

flappen 
(mm) 

Zithoogte 
min./max.

(mm) 

Afmeting 
bodemplaat 

(mm) 

Belast- 
baarheid 

(kg) 

Badliften:

Aquatec 
Orca 12,1 375 375 60-420 580 X 285 140

Aquatec 
Orca XL 12,1 715 715 60-420 580 X 285 170

Handgrepen 

Verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar:

  Vaste handgreep – vastgeschroefd 
in de muur, al dan niet voor plaats-
ing om een hoek van de badkamer 

  Handgreep met zuignappen 
– verkrijgbaar in verschillende
lengtes. Voor incidenteel gebruik in
een badkamer, zoals op vakantie

  Papegaai / Triangel – met beves-
tiging aan de muur of het plafond. 
Met name geschikt voor gebruik bij 
een bed 

  Wastafelbeugel – zoals de naam 
doet vermoeden biedt deze extra 
ondersteuning bij gebruik van de 
wastafel. Het duidelijk in kaart 
brengen van de gebruikersbehoefte 
draagt bij aan de keuze voor het 
juiste exemplaar. 

Opklapbare toiletbeugels

  Een toiletsteun van Invacare is 
gemaakt van slagvast ABS kunststof 
hoekstukken en Rilsan coating op de 
stalen buizen. De toiletbeugels zijn 
verkrijgbaar in verschillende uitvoe- 
ringen waarbij gekozen kan worden 
voor met of zonder steunpoten, 
comfortabele armleuningen en een 
geïntegreerde wc-rol houder.

Badplank

  De badplank hangt op de rand 
van een bad en maakt het 
mogelijk zittend te douchen in 
bad wanneer staand douchen 
niet (meer) mogelijk is. Van de 
badplank is ook een exemplaar 
voor zwaardere gebruikers 
verkrijgbaar.

Invacare heeft nog diverse andere sanitaire hulpmiddelen: 



Sanitaire 
Producten

Zachte zitting

  Met hygiënische 
uitsparing.

Variabele comfortzit-
ting met 4 posities

  Draaibare, 
hygiënische 
uitsparing met 4 
posities. 
Montage zonder 
gereedschap.

Stevige rugleuning in 
kunststof

  Zorgt voor een 
stabiele, rechte posi-
tie en is eenvoudig 
schoon te maken.

Opvulstuk voor zachte 
zitting

  Kan gebruikt worden 
wanneer de toilet- 
functie niet gebruikt 
wordt.

Gesloten zachte zitting

  Comfortabel, gesloten 
zitvlak.

Brede + 80 mm XL 
armsteunen

  Vergroot de afstand 
tussen de armsteunen 
met 40 mm aan beide 
zijden.

Zachte zitting met 
kleine opening

  Met kleine uitsparing 
voor kleine gebruikers 
en jongvolwassenen.

Zacht rugkussen

  Verhoogt de stabiliteit 
en comfort - ook voor 
kleine gebruikers en 
jongvolwassenen.  
Verkleint de zitdiepte.

Ergonomisch vormge-
geven extra zacht 
zitkussen

  Extra zacht, 
voorgevormd zitvlak 
van traagschuim met 
hygiënische uitsparing.

XL-rug

  Vergroot de afstand 
tussen de armsteunen 
met 80 mm. Kan als 
ombouwset gebruikt 
worden op de Ocean 
Ergo modellen.

Zachte rugleuning

  Voor extra comfort en 
eenvoudige reiniging. 
Machine wasbaar.

Zittingen en rugleuningen

Opvulstuk voor kleine 
opening

  Kan gebruikt worden 
wanneer de toilet- 
functie niet gebruikt 
wordt.

Ocean Ergo
ACCESSOIRES EN AANPASSINGEN



Pelot

  Voor goede 
positionering. 
Verstelbaar in breedte 
en hoogte - ook voor 
kleine gebruikers en 
jongvolwassenen.

Veiligheidsbeugel

  Voor extra veiligheid.

Ergonomische hoofd-/
neksteun  

  Biedt uitzonderlijke  
controle over de hoofd- 
positie. 

Armsteun 
vergrendeling

  Vergrendelt de 
armsteun.

Ergonomische 
hoofdsteunhouder  

  Veilig en comfortabel 
met verschillende 
instelmogelijkheden  
(hoofdsteun niet 
inbegrepen).

Veiligheidsgordels

  Voor veilige positio-
nering. Individueel 
instelbaar, hoge be-  
lastbaarheid en  
eenvoudig te 
monteren.Machine 
wasbaar.

Comfort beensteun 
met voetplaat 

  Wegzwenkbaar, hoek- 
en hoogteverstelbaar 
met extra  
voetondersteuning. 
Beschikbaar links en 
rechts.

Anti-tip voor en achter

  Voor extra veiligheid 
bij VIP en Dual VIP.

Amputatiesteun

  Wegzwenkbaar, hoek- 
en hoogteverstelbaar.
Voor gebruik met de 
kunststof zitting en 
de zachte zitkussens. 
Beschikbaar links en 
rechts.

Spatbescherming

  Eenvoudig opklem-
baar, voor gebruik 
met de kunststof 
zitting en de zachte 
zitkussens. 

Ondersteek

  Dankzij de ergonomi- 
sche handgreep kan 
de zorgverlener de 
emmer eenvoudig uit 
de houder nemen.
 Schaalverdeling 
binnenin de emmer.
  Dekselhouder 
wanneer deksel niet 
vereist is.

Positionering  Veiligheid  

NIEUW DESIGN 

Toiletgebruik  
NIEUW DESIGN 
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FSC Englisch – Full 100 %

aqdUzt.eps OqUGzh.eps ZB6YxP.eps 4S1dn8.eps

Paper

VtFwEx.eps i56TyZ.eps f8Nsmu.eps FI3q9Q.eps  

FSC Englisch – Full MIX

LoPhLr.eps cWRjFG.eps 72yPPV.eps jVsOTd.eps

Paper

YbVzLF.eps tvblzo.eps bHJbYV.eps RW26Nb.eps

FSC Englisch – Full Recycled

iEf7EP.eps WKWVdj.eps 6RO3Kl.eps 2X7tb3.eps

Paper

yKbjQp.eps BdnjSX.eps jbq65t.eps GpHpPm.eps
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